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Geachte, 

Met dit schrijven wens ik mijn bezwaren kenbaar maken naar aanleiding van het openbaar 
onderzoek van de Vlaamse PAS en het bijhorende plan-MER. 

Geef hier een korte voorstelling van jezelf en je bedrijf. Vermeld in welke sector en sinds wanneer 
je al actief bent of wanneer je het bedrijf overngenomen hebt, wanneer je een vergunning of 
hervergunning hebt verkregen, eventueel welke investeringen je de afgelopen jaren gedaan hebt 
om tegemoet te komen aan steeds strengere eisen op het vlak van milieu, dierenwelzijn etc. 
Vermeld ook, indien je dit kan terugvinden, wat de impactscore van je bedrijf was op actuele 
habitats en op zoekzones in 2014, of wat de impactsocres vandaag zijn. Indien u hulp wenst bij 
het berekenen van uw impactscore, kan u hiervoor een beroep doen op VAC.  

Hierbij wens ik bezwaar aan te tekenen tegen de aanpak van de zogenaamde ‘piekbelasters’ in het 
ontwerp-PAS en plan-MER. 

In het plan-MER wordt o.m. de volgende maatregel opgenomen: 

Maatregel PAS: stopzetting piekbelasters tegen ten laatste eind 2025  

• Ten laatste in 2025 worden e piekbelasters worden stopgezet (= stopzetting stalemissies van 
veehouderijen) met een decretaal initiatief dat ook flankerend beleid voorziet (de bestaande 
inrichtingsnota rode bedrijven wordt opgeheven in deze decreetsaanpassing; tot het ogenblik van 
deze opheffing blijft de inrichtingsnota rode bedrijven van kracht: rode bedrijven die tot die datum 
een aanvraag voor het flankerend beleid indienen bij de VLM zullen op basis van die 
inrichtingsnota behandeld worden; via BVR zal de optie bedrijfsverplaatsing wel geschrapt 
worden uit de bestaande inrichtingsnota rode bedrijven).  

• Voor bedrijven waarvan de vergunning nog niet vervallen is of die tijdig een aanvraag indienden, 
wordt flankerend beleid voorzien. De mogelijkheden zijn: bedrijfsstopzetting (= stopzetting 
stalemissies), stopzetting van het volledige bedrijf of bedrijfsreconversie (= stopzetten alle 
stalemissies en omschakelen naar andere (verbrede)landbouwactiviteiten) volgens de principes 
van de bestaande instrumenten uit de huidige inrichtingsnota rode bedrijven, met uitzondering 
van bedrijfsverplaatsing.  



• Hogere vergoeding bij vrijwillige stopzetting vóór 2025  

- Toegangsticket tot hogere vergoeding: als piekbelasters vrijwillig stoppen vóór 2025, ontvangen 
zij een hogere vergoeding (20% bij stopzetting in 2023, 10% in 2024). - Bij de berekening van de 
vergoeding wordt rekening gehouden met de resterende looptijd van de vergunning én de 
gebruikelijke waardebepaling van het bedrijf door de VLM. 

Ik wens hiertegen bezwaar aan te tekenen omwille van de volgende redenen: 

- De aanwijzing als ‘piekbelaster’ gebeurt uitsluitend op basis van een 
impactscoreberekening. Deze impactscoreberekening houdt geen rekening met de 
concrete situatie, zoals de oppervlakte of de werkelijke natuurwaarden van het kwetsbare 
gebied of de zoekzone in kwestie. De zoekzones zijn bovendien tijdelijk en dienen niet 
allemaal omgezet te worden in speciale beschermingszones.  

- De keuze voor bedrijfsverplaatsing wordt uit het flankerend beleid voor rode bedrijven 
geschrapt. Hierdoor worden onze toekomstmogelijkheden nog verder ingeperkt. 

- Door een vroegtijdige stopzetting te verplichten en geen rekening te houden met de 
looptijd van onze vergunning pleegt de Vlaamse overheid contractbreuk.  

- Het is voor ons onbegrijpelijk dat ons bedrijf, dat op basis van de impactscore in 2015 een 
‘oranje’ bedrijf was, vandaag plots een ‘rood’ bedrijf is geworden. Wij vinden het 
onaanvaardbaar dat dit kan zonder ook maar enige berekening of uitleg te verschaffen. 

- U kan hier nog andere elementen aan toevoegen in functie van de concrete situatie van 
uw bedrijf, zoals recente investeringen om de emissies te verlagen waarmee de 
impactscore geen rekening houdt, acties die u onderneemt ter ondersteuning de fauna of 
flora in en rond het kwetsbare gebied... 

De opgelegde stopzetting van mijn bedrijf betekent voor mij en voor mijn gezin een financiële 
catastrofe. We hebben jarenlang, soms in moeilijke omstandigheden, hard gewerkt om een 
bloeiend landbouwbedrijf uit te bouwen waarop we trots konden zijn, en dit plan-MER zorgt er 
voor dat ons levenswerk en onze dromen in één klap weggevaagd worden.  

Ik reken er op dat de Vlaamse Regering rekening houdt met mijn opmerkingen en bezwaren bij de 
vaststelling van de definitieve PAS, zodat ik als landbouwer in Vlaanderen opnieuw met enig 
vertrouwen naar de toekomst kan kijken.  

 

Met vriendelijk groeten, 

 

   

 

Naam en handtekening 


